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The aim of this bachelor thesis was to examine how news journalism represented the 

two swedish journalists Kim Wall and Nils Horner, when describing their posthumous 

reputation after they were murdered during assignments. The research questions 

examined were:  

How does the journalism, in describing their posthumous reputations, portray the story 

of Kim Wall, and Nils Horner? What differences and similarities can be found in how 

they are portrayed as journalists, and as victims?  

 

We used Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccurring discourses in 

the description of Horner and Wall. By examining the characteristics they were assigned 

and what conclusions the audience were offered to draw about their journalistic 

competence and about them as victims of murder, we found many similarities between 

Horner and Wall. They are both described as exceptionally competent. They are also 

portrayed as born with a “calling” towards the journalistic profession, and in both cases, 

they are ascribed with next to supernatural characteristics. As victims of murder we 

found them to be portrayed as idealistic, with some variations in relation to the 

description of the content of their character, and where the murder took place. Our study 

shows that the discourses we found contribute to the creation of heroic myths in the 

news journalisms description of them. They are elevated, and our conclusion is that by 

elevating their murdered colleagues as heroes, the news journalists are also elevating 

themselves and, in turn, the journalistic profession.   
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1 Inledning 

Det är ovanligt att svenska journalister mördas i tjänst, åtminstone sett ur ett globalt 

perspektiv. Enligt Committee to Protect Journalists (2019) mördades totalt 83 journalister 

och mediearbetare under 2018. De senaste tio åren har två journalister från Sverige 

dödats: Sveriges Radios Nils Horner och frilansjournalisten Kim Wall. Både Wall och 

Horner mördades i tjänst utomlands. Nils Horner arbetade som utrikeskorrespondent i 

Kabul där han sköts till döds. Kim Wall mördades när hon skulle intervjua uppfinnaren 

Peter Madsen i hans ubåt i Köpenhamn. Som mordoffer verkar de ha mycket gemensamt. 

Båda morden kan ses som oväntade, och som offer verkar det som att de båda kan ses 

som oskyldiga. Som journalister finns det dock faktorer som skiljer dem åt. Den ena är 

man, den andra kvinna. Horner var public service-anställd med många års erfarenhet 

medan Wall var en ung, relativt okänd, frilansjournalist. Horner rapporterade från en 

krigszon och Wall gjorde vad som skulle ha varit ett “vanligt” reportage. Det finns alltså 

både likheter och skillnader mellan dem. Men deras yrke och död för dem samman. 

  

Det rapporterades om deras bortgång i de flesta medier, om vad som hänt och vem som 

utfört dåden. Utöver det förekom också texter om dem som personer och deras 

journalistiska gärningar. Journalistiken skapade alltså minnestexter över de avlidna där 

skribenterna själva mindes, beskrev och hyllade dem, eller intervjuade närstående som 

gjorde det. Detta kommer vi i studien hänvisa till, och kalla för eftermälesjournalistik. Vi 

ämnar undersöka eftermälesjournalistiken över Nils Horner och Kim Wall. Vi vill se hur 

berättelserna om dem är konstruerade, och om ovan nämnda skillnader och likheter spelat 

roll för dessa berättelser. 

  

Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet, en förutsättning för demokrati. 

Medier och journalister är, som Carlsson och Pöythäri (2017) beskriver det, 

yttrandefrihetens livlina: “Silencing these actors by violence and threats constitutes a 

serious threat to freedom of expression and as such, it is the ultimate act of censorship” 

(Carlsson & Pöyhtäri, 2017, s.12). Att berätta om mord på journalister har därför en 

självklar samhällelig relevans, det är av intresse för samhället att informeras om hur 

tryggheten för journalister ser ut utifrån ett demokratiskt perspektiv. Vi anser dessutom 

att det finns ett inomvetenskapligt värde i att undersöka hur journalistiken föreslår att 

man ska tänka om dessa journalister och detta ovan beskrivna hot. Vi menar att det både 

är intressant och relevant att med ett kritiskt öga belysa eventuella mytskapanden och 
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återkommande mönster i eftermälesjournalistiken. Detta för att möjliggöra en mer 

medveten, självkritisk journalistik. Det kan vara extra intressant att se hur journalister 

upprättar eftermälesjournalistik över sina egna kollegor. Man kan tänka sig att det finns 

risk att falla in i mönster och klyschor för att skapa en idealbild av de avlidna.  

 

Med hjälp av kritisk diskursanalys kommer vi att undersöka hur journalistiken gestaltar 

Wall och Horners eftermäle utifrån två olika perspektiv: journalisten och offret. Den 

konstruerade verkligheten är genomgående i båda perspektiven. Idéer kring hur en god 

journalist förväntas vara är en produkt av vår samtid och förändras ständigt, och 

återskapas inom det journalistiska yrket. Detsamma gäller mediernas bild av mordoffret. 

Man ska alltså, om man är socialkonstruktionist, vara medveten om att medier inte speglar 

verkligheten, de konstruerar den (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). I och med att Wall 

och Horner tillskrivs olika kategorier av genus blir det också relevant att applicera ett 

genusteoretiskt perspektiv när vi undersöker deras gestaltning som offer och journalister. 

Genusteorin kan hjälpa oss att synliggöra eventuella skillnader och/eller likheter som 

beror på kulturellt konstruerade idéer om hur män, respektive kvinnor förväntas vara i 

relation till offer- och journalistrollen. Därför finns det anledning att undersöka dessa 

konstruktioner för att se vilka budskap de förmedlar till mediekonsumenterna, medvetet 

eller omedvetet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom att analysera nyhetsjournalistikens berättelser om Nils Horner och Kim Wall vill 

vi undersöka de återkommande mönster som uppkommer när journalister själva ska 

beskriva en annan journalists eftermäle. Vi vill även se om det görs skillnad mellan dessa 

beskrivningar beroende på vem de beskriver, och isåfall hur de skillnaderna tar sig 

uttryck.  

Vår frågeställning är följande: 

Hur framställer eftermälesjournalistiken berättelsen om Kim Wall, respektive Nils 

Horner? 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de framställs som journalister? 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de framställs som mordoffer? 
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1.2 Definitioner 

Det finns ingen officiell definition av begreppet eftermälesjournalistik. Detta avsnitt 

avser därför att definiera hur vi kommer tolka begreppet i just vår undersökning. Till att 

börja med vill vi tydliggöra att eftermälesjournalistik inte är en egen genre av journalistik. 

Det är snarare en, vad vi anser, passande benämning på nyhetsjournalistik som handlar 

om någons eftermäle, alltså en nedteckning av en avliden persons gärningar och hur denne 

bedöms av omvärlden. Vi menar att eftermälesjournalistik är längre och mer omfattande 

än till exempel en dödsannons eller nekrolog, och behöver heller inte vara benämnd som 

en minnestext. Definitionen vi gjort utifrån det vi ämnar undersöka i just denna studie, 

innefattar nyhetsjournalistik som innehåller:  

 

• … beskrivningar av personens karaktär och personlighet. 

• … vittnesmål om personen från närstående, arbetskamrater och/eller obekanta. 

• … beskrivningar av personens journalistiska gärning. 

• … uppmaningar om hur personen ska bli ihågkommen. 

• … beskrivningar av mordet som inte handlar om fysiska detaljer eller 

polisrapporter utan känslor och värderingar kring mordet. 

 

Texterna behöver inte innehålla samtliga kriterier för att uppfylla vår definition av 

eftermälesjournalistik. Kriterierna kan uppfyllas både i kombination med varandra och 

var för sig.  

 

2 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi den tidigare forskning vi anser vara relevant för vår studie. 

Forskningens övergripande tema är mediernas hantering av döden, vilket kommer att 

hjälpa oss att analysera eftermälesjournalistiken om Nils Horner och Kim Wall. 

 

2.1 Den typiska sorgeberättelsen 

Forsberg (2012) presenterar en studie där hon undersökt 165 texter om dödsfall och 

sorgeyttringar som publicerats i svenska dagstidningar. Hon sökte bland annat efter 

mönster och underförstådda regler för hur man talar om sorg. Eftersom vår studie också 

behandlar dödsfall kan denna forskning vara relevant för oss, även om vi inte undersöker 

regelrätt sorgejournalistik. Forsberg kom i sin undersökning bland annat fram till att det 
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finns vad hon kallar “den typiska sorgeberättelsen”. I denna sorgeberättelse gestaltar 

journalistiken först hur döden oväntat slår till, sedan låter man sörjande uttala sig för att 

upphöja den döda och genom det, återställa den sociala ordning som rubbats genom 

döden. Slutligen visar man att livet, trots allt, måste gå vidare (Forsberg, 2012).  

 

Duncan (2011) har i liknande forskning undersökt “death-knock journalism”, alltså 

intervjuer med människor som nyligen varit med om att en närstående avlidit. Hon har 

med hjälp av Labov och Waletzkys “personal narrative model” (Duncan, 2011 s. 589) 

identifierat teman och narrativ. Med hjälp av Wardle från 2006 och Kitch från 2000 

konstaterar hon att det är brukligt att man visar känslor och delar med sig av personliga 

berättelser vid en tragedi och att nyhetsmedier erbjuder forumet där dessa mycket 

personliga berättelser sprids, likt en nutida ritual. Duncan undersökte 433 fall av “death 

knock journalism” i brittisk press och fann följande kategorier: “event-driven; tribute-

driven; post-judicial; anniversary; and action-as-memorial” (2011, s. 594). Alla 

kategorier är inte relevanta för vår studie om eftermälesjournalistik. Men i den “event-

drivna” berättelsen får de närstående hylla den avlidnas positiva karaktärsdrag och 

understryka dennes vikt i familjen eller samhället. Fakta kring själva dödsfallet ses inte 

som viktigt, detta kan tänkas likna eftermälesjournalistiken. I kategorin “action-as-

memorial” delar Duncan in de narrativ där framtoningen är mest positiv. Här pratar man 

om den avlidnas livsgärning, man rapporterar gärna om välgörenhetsinsamlingar eller 

andra kollektiva aktiviteter, som inrättats i den avlidnes namn. Man fokuserar på att se 

något positivt komma från personens död. Också här är hur personen dog inte det viktiga 

(Duncan, 2011). Duncan drar slutsatsen att denna “death knock”-journalistik kan ses som 

nyhetsjournalistikens motsvarighet till nekrologen, men som sträcker sig längre än ett 

återberättande av den avlidnes karaktär: “Through their grief statements the bereaved also 

tell us about themselves and how they manage their trauma” (Duncan, 2011, s. 601).  

 

2.2 Döden i medierna 

Hanusch (2010) undersöker i boken Representing Death in the News: Journalism, Media 

and Mortality hur medier representerar döden och vilken roll de spelar i dödens 

medialiseringsprocess. Men också hur publiken skapar mening genom att ta del av 

bevakningen av personer som avlider eller katastrofer som leder till död. Enligt Hanusch 

(2010) menar många forskare att rapporteringen av dödsfall skapar moderna 
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förhållningssätt till döden, alltså att journalistiken instruerar publiken i hur de ska hantera 

sorg på ett acceptabelt sätt. 

 

Many scholars argue that the media have become the primary channel through which people 

experience death and, as a result, they are also now instrumental in giving out clues as to how one 

should deal with death (Hanusch, 2010, s. 125-126). 

 

Hanusch (2010) drar slutsatsen att nyhetsjournalistiken kan ses som en form av ritual. 

Under ritualen som följer när det rapporteras om en välkänd persons död fungerar 

medierna som en kraft som förenar samhället. Ritualen kan också hjälpa människor att 

sörja den, för dem ofta okända person som dött. Detta genom att personen uppfattas nära 

på grund av dennes ständiga närvaro i medierna. För att väcka empati hos publiken blir 

ofta dessa välkända personer som dött beskrivna som “en av oss”. Det är en del av ritualen 

och den mytbildning som sker när journalister lyfter fram positiva attribut och egenskaper 

hos den döda för att publiken ska kunna identifiera sig med denne. Tror publiken att de 

delar samma erfarenheter och åsikter med den döda är det också möjligt att känna sig 

involverad och berörd av tragedin: “[...] makes it possible for strangers to feel involved 

in a tragedy, symbolically uniting the dead and the living and transforming private 

emotions into public ones” (Hanusch, 2010, s. 134). 

 

3 Teori 

Nedan presenteras undersökningens teoretiska perspektiv. Vi kommer ta hjälp av 

diskursteori, genusteori och teorin om mytbildning i journalistiken för att besvara våra 

frågeställningar. Utöver det använder vi oss även av teorier om det journalistiska idealet 

och idealiska offer. 

  

3.1 Diskursteori 

En kort definition av begreppet diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Det är dock inte 

riktigt så enkelt. Det finns många sätt att se på diskursteori, men ser man det från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man säga att den handlar om att ingenting är 

objektivt. Vår tolkning av verkligheten är inte spegelbilder, utan en produkt av hur vi valt 

att kategorisera den. Kunskap är alltid historiskt och kulturellt präglad (Winter Jørgensen 

& Phillips, 2000). Att finna diskurser handlar alltså om att identifiera de gemensamma, 
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kulturellt konstruerade kategorierna i vilka vi valt att tolka världen. Dessa konstruerade 

kategorier är bland annat uppbyggda av vad som kallas representation. Inom just 

diskursbegreppet är representationsteori en viktig byggsten eftersom den handlar om 

språk. Hall (2013) sammanfattar det som att vi med hjälp av språk refererar till det vi ser 

på det sätt som vår kultur visat oss att vi ska göra.  

  

The meaning is not in the object or person or thing, nor is it in the word. It is we who fix the 

meaning so firmly that, after a while, it comes to seem natural and inevitable. The meaning is 

constructed by the system of representation (Hall, 2013, s. 21). 

  

Hur vi väljer att kategorisera och tolka världen är också starkt kopplat till ideologi. 

Berglez (2010) menar att ideologibegreppet är fundamentalt för den kritiska 

diskursanalysen. Ideologibegreppet är även det socialkonstruktionistiskt; det produceras 

i relationen mellan människor. Utifrån ett ideologiskt perspektiv är det intressant att 

undersöka journalistiska texter. Det kan ge oss verktyg att hitta de värderingar eller den 

fakta som journalistiken ser som självklar och objektiv, men som egentligen handlar om 

ideologi. Berglez (2010) menar också att diskursteorin kan identifiera hur olika 

institutioner skiljer sig genom språk. Han exemplifierar att man kan studera vad som sker 

när olika diskurser konfronteras, i vår undersöknings fall, när journalistiken och läsarna 

möts. Här kan man genom diskursteori få en uppfattning om maktrelationer, under- och 

överordningar, och kulturella koder som finns inom institutionens specifika diskurs.  

 

Viktigt att uppmärksamma är relationen mellan det som är inom och utom diskursen (det som 

exkluderas). [...] distinktioner mellan vetenskap och okunskap, normalt och galet, sunt och äckligt, 

och moraliskt legitimt och icke-legitimt (Berglez, 2010, s. 272). 

 

Om man förstår och tolkar det som medierna förmedlar på samma sätt som dem, indikerar 

det att man är del i den språkliga gemenskapen; diskursen (Berglez, 2010). Dessa 

gemenskaper kan se olika ut beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. Inom 

samhällets maktstrukturer och sorteringsmekanismer ges vissa tolkningar företräde 

framför andra. Här blir mediediskursen viktig för oss att ta hänsyn till. Lindgren och 

Lundström (2010) menar att medierna tillhandahåller kunskap, vilken skapar bilder av 

hur världen ska tolkas. De väljer och väljer bort. Medierad kunskap gör alltså att 

maktförhållandet mellan medierna och konsumenterna blir skev. Det blir då intressant för 

oss att se hur medierna skapar diskurser om brott och offer. Bilden av brottsoffer förstås 
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genom hur de konstruerats av nyhetsjournalistiken. I vår undersöknings fall blir 

diskursteorin ett verktyg för att se hur nyhetsjournalistiken konstruerar bilden av 

brottsoffer som också var journalister. I och med ovan nämnda maktförhållande mellan 

medierna och konsumenterna får journalistiken alltså både konstruera gestaltningen och 

kategoriseringen av Wall och Horner som personer, och samtidigt sitt eget yrke.  

 

3.2 Genusteori 

För att urskilja de eventuella skillnader och likheter i mediernas framställning av Kim 

Wall och Nils Horner är genusteori ett användbart verktyg. Genus används för att skilja 

kultur från biologi och för att synliggöra de förväntningar och föreställningar som 

tillskrivs de olika könen. För att förklara och definiera genus använder sig Hirdman 

(2004) av begreppet genussystem som kan förstås utifrån två lagar, principer eller logiker: 

dikotomin och hierarkin. Det handlar förenklat om att hålla isär manligt och kvinnligt, 

samt att mannen utgör normen för det “normala” och allmängiltiga (Hirdman, 2004). 

Enligt Hirdman (2004) är det dikotomin och idén om att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas som legitimerar den manliga normen. För att undersöka vilka egenskaper vårt 

empiriska material tillskriver mannen, Nils Horner och kvinnan, Kim Wall kommer vi att 

studera eventuella dikotomier och beskrivningar som syftar på det typiskt manliga och 

kvinnliga. Med hjälp av detta kommer vi kunna identifiera status- och maktförhållanden 

i beskrivningen av de båda, om de gestaltas likvärdigt som journalister och brottsoffer 

eller om deras tilldelade genus påverkar nyhetsjournalistikens framställning.   

  

Ytterligare ett begrepp som Hirdman (2004) använder sig av är genuskontraktet. Hon 

menar att varje tid och samhälle har ett slags osynligt kontrakt mellan könen, vilket sedan 

ärvs i generationer. 

  

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur 

män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet - vilka redskap som hör till vem, i 

kärleken - vem som ska förföra vem, i språket - hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i 

gestalten/ den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all 

otrolig detaljrikedom (Hirdman, 2004, s 121). 

  

Ovan nämnda genussystem tydliggör att vissa personlighetsdrag förknippas med kvinnor 

och andra med män, i och med principen om dikotomi. Dessutom anses drag som 

förknippas med kvinnor mindre önskvärda, i och med principen om hierarkin. Detta är 
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självklart en förenklad förklaring. Vår uppfattning om det feminina och maskulina är inte 

givet utan ändras över tid och rum, man kan dessutom se variationer inom respektive 

kategori. Det handlar alltså om maskuliniteter och femininiteter (Dahl, 2016). Vissa 

femininiteter anses exempelvis som höga hierarkiskt sett, även om de samtidigt är starkt 

kopplade till naturen, barnafödande och en bild av “moderlighet”. Detta är bland annat 

egenskaper som omsorg, ömhet, empati, moral och ansvarstagande. Samtidigt tillskrivs 

det feminina lägre stående egenskaper som dumhet, okontrollerbarhet, feghet och svaghet 

(Hirdman, 1998). Det feminina existerar ständigt i kontrast till det maskulina. 

Maskulinitet kan förstås som egenskapslös, alltså att den har privilegiet att bestämma och 

inte bli bestämd över eftersom den är den självklara normen (Hirdman, 1998). Till 

skillnad från kvinnan kan mannen ses utanför det kroppsliga i genusskapandet. 

  

Också där den manliga kroppen används i genusproduktionen [...] så transformeras detta 

kroppsliga/detta material till själ/eller sådana egenskaper som ger makt, medan proceduren är den 

diametralt motsatta i formandet av Femininum (Hirdman, 1998, s. 10). 

  

Utöver specifika egenskaper kan också en beskrivning av någons person göras genom 

deras uppfattade känslor. Även här visar genusteorin på en hierarki: “Olika typer av 

känslor förknippas med olika grupper och individer: om somliga görs möjliga att älska, 

görs andra hatbara och förknippas med fara” (Göransson, 2016, s. 39). Göransson menar 

att kvinnors “annanhet” kan ses i synen på känslor, där vita män kopplas till förnuft 

kopplas kvinnor till en större känslosamhet. Även Ahmed (2013) har identifierat att vissa 

kroppar tillskrivs vara mer känslosamma än andra. 

  

[...] emotions become attributes of bodies as a way of transforming what is ‘lower’ or ‘higher’ into 

bodily traits. 

So emotionality as a claim about a subject or a collective is clearly dependent on relations of 

power, which endow ‘others’ with meaning and value (Ahmed, 2013, s. 4). 

 

Genusteorins identifiering av feminint och maskulint kodade egenskaper och känslor blir 

ett gott hjälpmedel för att finna underliggande värderingar och särskiljningar i 

framställningen av Horner och Wall i eftermälesjournalistiken.  

 



  
 

9 

3.3 Journalistiska ideal 

För att identifiera diskurser om hur Wall och Horner presenteras som journalister måste 

vi först definiera vilka värden som journalister ser som viktiga. Deuze (2005) menar att 

det finns en journalistisk ideologi som utvecklats i samband med att yrket 

professionaliserats. Det handlar om ett konsensus om vad “riktig” journalistik och en 

“riktig” journalist är, och vilka yrkesvärderingar dessa uppfyller. Det ser ut att finnas en 

enighet hos journalistikforskare om att journalister delar en yrkesmässig ideologi som 

själv-legitimerar deras plats i samhället (Deuze, 2005). I denna ideologi finns diskursivt 

konstruerade värderingar. Om journalisterna uppfyller dessa värderingar anses deras 

arbete som mer legitimt och trovärdigt. Deuze definierar dessa som: 

 

• Public service: Journalister delar en syn om att de “gör det för samhället”, de är 

offentlighetens vakthund gentemot makten. 

• Objektivitet: Även om objektivitet inte är möjligt ska journalisten alltid sträva mot 

detta. De är rättvisa, neutrala och opartiska. 

• Autonomi: De är självbestämmande och berättar de historier de själva vill, de böjer 

sig inte för redaktörens eller yttre faktorers vilja. 

• Omedelbarhet: En journalist ska kunna vara snabb, ta beslut fort och kunna arbeta 

i högt tempo. De har också en naturlig känsla för vad som är aktuellt och 

nyhetsvärdigt. 

• Etik: Journalistens etiska kompass är väl utvecklad, och genom sin starkt rotade 

etik legitimeras dennes plats som offentlighetens vakthund (Deuze, 2005, s. 446-

447). 

 

I journalisters syn på sig själva finns också frågan om huruvida journalistiken som yrke 

ska beskrivas som just ett yrke eller en identitet. Jobbar man som journalist eller är man 

journalist? 

  

Att vara journalist innebär med en sådan identifikation att inte enbart leverera journalistiskt 

material till tidningar, radio eller tv, utan också att gränsen mellan det privata och det 

yrkesrelaterade är flytande. Journalisten ger utrymme för det personliga i yrket och yrket ger 

journalisten en del av hennes identitet (Wigorts Yngvesson, 2006, s. 88). 

  

Tätt ihopflätad med denna diskussion finns också diskussionen om huruvida journalister 

ska bekänna sig till teorin om konsekvensneutralitet eller teorin om det sociala ansvaret, 
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som Wigorts Yngvesson (2006) beskriver. Båda sidors praktiker kan tolkas som “god 

journalistik”. Den konsekvensneutrala sidan menar att en journalist inte ska stå på den 

godas sida. En journalist står inte på någons sida utan upprätthåller sanningen, som är 

överordnad etik. Sidan som främjar teorin om det sociala ansvaret menar istället att 

hänsyn ibland måste gå före sanning och att opartiskhet inte alltid är det önskvärda. En 

god journalist ska ta ställning för att förändra världen (Wigorts Yngvesson, 2006). Utöver 

detta finns en mångfald av etiska och moraliska ideal för vad som kännetecknar en “god 

journalist”. Detta är intressant att undersöka, framförallt utifrån skribentens roll och hur 

denne väljer att gestalta Wall och Horners yrkesmässiga kompetens. Journalister som 

skriver om andra journalister signalerar vilka journalistiska ideal de förväntar sig av dem, 

och därmed också av sig själva.  När journalister själva får komma till tals värdesätts 

egenskaper som: 

  

att ta ansvar; att skapa förtroende; att vara ärlig; att ha en övertygelse; att visa empati och inlevelse; 

att vara trovärdig, oberoende, opartisk och återhållsam; att visa hänsyn; att vara skicklig, hederlig, 

envis, anständig, underhållande och respektfull (Wigorts Yngvesson, 2006, s.146). 

  

Wigorts Yngvesson (2006) beskriver vidare att en god journalist ger utrymme för 

moraliska impulser istället för att domineras av satta regler och har kompetensen att själv 

orientera sig vid moralisk osäkerhet och oförutsägbarhet. Journalistens yrkesroll är en del 

av dennes personlighet, men den kan fortfarande ta personligt ansvar och göra 

självständiga val. Den är inte heller rädd för att utsätta sig för nya situationer och nya 

tankegångar, utan utsätter sig för det främmande. Övergripande i Wigorts Yngvessons 

beskrivning av journalisters ideal och moral är att de är tätt ihopkopplade med god 

journalistik. Möjligtvis till den grad att idealen och moralen står överordnad journalistiskt 

innehåll och teknik. 

  

3.4 Det idealiska offret 

Att vara ett idealiskt offer handlar inte om att se sig själv som offer eller inte, utan hur 

offret lättast får fullständig och legitim status som just offer. Uppnås den statusen är det 

mer troligt att medier och allmänheten blir berörda av händelsen som beskrivs. Precis som 

en “hjälte” eller “förrädare” är det idealiska offret en abstrakt beskrivning och det är svårt 

att räkna antal idealiska offer. Enligt Christie (2001) finns det fem egenskaper ett offer 

bör uppfylla för att betraktas som så idealiskt som möjligt: 
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1. Offret uppfattas som svagt, exempelvis kan det handla om gamla, sjuka eller 

mycket unga människor. 

2. Offret är upptagen med en respektabel syssla. 

3. Hen är på en plats hen inte kan klandras för att vara på. 

4. Gärningsmannen bör inte vara en jämlike, utan stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret 

(Christie, 2001, s. 48). 

  

Ett idealiskt offer och en idealisk gärningsman skapar varandra i en form av symbios. Ju 

mer idealisk gärningsmannen är, desto mer idealiskt blir offret och tvärtom. Vårt fokus i 

studien är offren, personerna och journalisterna Nils Horner och Kim Wall, men för att 

förstå deras roll som offer måste gärningsmännen också sättas i relation till dem. Den 

idealiska gärningsmannen, som också skapar ett idealiskt offer, är en individ på avstånd. 

“Ju mer främmande desto bättre. Ju mindre mänsklig, desto bättre” (Christie, 2001, s. 59). 

Även Nilsson (2003) bekräftar den ovan nämnda skillnadsprincipen som skapar “bra” 

offer och “bra” gärningsmän. Gärningsmannen representerar “den andre” och bör vara 

avskild från den “vanliga” världen. Det är i relationen till gärningsmannen som den 

drabbade blir offer för någonting som inte kan anses normalt. Ju mer ond och felaktig 

förövaren är, desto mer bekräftas offret som “vanligt”, “hederligt” och därmed också 

oskyldigt (Nilsson, 2003). 

 

Lindgren och Lundström (2010) kompletterar Christie genom att identifiera mönster i 

journalistikens brottsofferporträtt. De fokuserar inte i huvudsak på mordoffer, men 

beskrivningen av livet innan händelsen är relevant för vår studie och kan bidra till att 

skapa en förståelse om hur läsaren uppmanas att uppfatta Wall och Horner genom 

nyhetsjournalistiken. I ett idealiskt brottsofferporträtt tas ofta ålder, personlighetsdrag, 

familjerelationer och fritidsintressen upp.  

 

Offren framställs genomgående som omtyckta, familjeorienterade, sympatiska, hjälpsamma och 

glada. Vidare betonas ofta deras normalitet. [...] Uppenbart negativa egenskaper, som att offret 

skulle vara naivt, oförsiktigt eller dumdristigt saknas helt (Lindgren & Lundström, 2010, s. 37). 

 

Man gör också skillnad på offer på insidan och offer på utsidan. Framställs offret som en 

del av insidan så talar man om offrets lidande som en del av kollektivet. Inte bara de 

anhöriga uttrycker känslor av empati och deltagande inför den drabbade, det kan sträcka 



  
 

12 

sig så långt som att ett helt land engagerar sig och blir en del av den kollektiva kulturen. 

“Dessa offeridentiteter konstrueras som delar av den kultur och det samhälle som omger, 

och stöttar, dem” (Lindgren & Lundström, 2010, s. 52). Framställs offret istället på 

utsidan skapas en offerberättelse där det gestaltas som att offret själv satt sig i en 

riskmiljö. Alltså att denne på något sätt har sig själv att skylla eller förväntats befinna sig 

i närhet till brottet som den utsatts för. Nyhetsrapporteringen om brottet fokuserar då inte 

på ett kollektiv utan ämnar att skapa avstånd, till exempel genom objektifiering av 

brottsoffret (Lindgren & Lundström, 2010). 

 

Christie (2001) menar att de idealiska offren inte säger så mycket om vilka som vanligtvis 

blir de verkliga offren. En stor man som hamnar i slagsmål ute på krogen är ett vanligare 

offer än den gamla, sjuka damen som blir rånad på vägen hem från affären. Ett idealiskt 

offer bör dock vara räddare för att bli ett offer. “Många av de verkliga offren är inte rädda. 

Antagligen är de inte är rädda för att de har mer konkret information om de verkliga 

riskerna.” (Christie, 2001, s. 57). Genom att undersöka hur de beskrivs som offer och om 

de framställs som idealiska, kan vi se hur nyhetsjournalistiken uppmanar läsarna att se på 

Wall och Horner. På så sätt kan vi också se i hur stor utsträckning de, enligt journalistiken, 

bör sörjas.  

 

3.5 Myter i journalistiken 

Lules teori om mytbildning i journalistiken går att applicera på perspektiven ovan: 

journalist och offer. Enligt Lule (2001) kan vi ständigt finna traditionella myter i 

nyhetsjournalistiken och de används av journalister för att förklara komplexa händelser. 

Målet för en journalist är att finna en balans mellan myten (historien) och den råa 

informationen i en nyhetstext. Den vanligaste definitionen av en myt är en påhittad tro. 

Nyheter å andra sidan betyder vanligtvis en rapportering om en faktisk händelse med 

verkliga människor. Lule (2001) menar dock att myter inte behöver vara osanning eller 

falska sagor och att de inte används för att felaktigt återge sanningen i 

nyhetsrapporteringen. Han argumenterar för att myter och nyheter tillsammans skapar bra 

berättelser som används dagligen på redaktioner runt om i världen. Vi menar att denna 

form av mytbildning som Lule beskriver kan hjälpa oss att identifiera återkommande 

mönster i beskrivningen av Wall och Horner. Teorin kan även bidra till att förklara de 

eventuella skillnader som finns i hur de beskrivs som brottsoffer och journalister. För att 

känna igen dessa myter i journalistiken identifierar Lule (2001) sju konkreta exempel som 
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ofta återfinns i medierna: offret, syndabocken, hjälten, den goda modern, skojaren, den 

andra världen, samt floden. Vi menar att de myter som framförallt är applicerbara på vår 

studie är offret, hjälten och i viss mån även den goda modern.  

  

• The Hero - Hjälten. Hjälten är, enligt Lule (2001) mänsklighetens starkaste myt. 

Den påminner människor om att de kan lyckas och att de kan åstadkomma storhet. 

Journalistiken berättar historier om storartade gärningar där sportstjärnor, artister 

och politiker får rollen som hjälte. I nyhetsjournalistiken återfinns ett tidlöst 

mönster: en ödmjuk födsel, de tidiga tecknen på storhet, uppdraget, framgången 

och återkomsten.  

• The Victim - Offret. Offret ligger vanligtvis till grund för många myter. Det kan 

handla om drömmar som krossas eller oskyldiga som dör. Myten förenar 

människors oförutsägbara öde. En variation på myten om offret som Lule (2001) 

presenterar är “the heroic victim” – offerhjälten. Medierna presenterar en 

kombination av det tragiska offret och hjälten genom att gestalta det som att denne 

offrat sig för någon eller något och därför blivit en hjälte.  

• The Good Mother - Den goda modern. Myten om modern kan variera från den 

onda modern, som personifierar rädsla och hat, till madonnan, som personifierar 

oskuldsfullhet. Den goda modern erbjuder tröst och skydd och representerar 

välvilja och ömhet. Journalistiken lyfter ofta fram berättelser om goda och snälla 

människor som bryr sig om och tar hand om andra (Lule, 2001). 

 

4 Metod och material 

4.1 Kritisk diskursanalys (CDA) 

För att undersöka hur journalistiken framställer Nils Horner och Kim Wall som 

journalister och offer valde vi att använda oss av kritisk diskursanalys (CDA). Det finns 

olika angreppssätt inom CDA, vi valde att använda oss av Faircloughs analysmodell. 

Fairclough lägger stort fokus vid att göra en detaljerad analys av texten och dess 

sammanhang, för att sedan lyfta resultatet till en samhällelig nivå. Faircloughs metod 

anses vara bra för att undersöka “språkbruk i vardagens sociala interaktion” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). Vi anser att journalistiken är en stor del av just denna 

interaktion och fann därför Fairclough passande. Vi valde att använda oss av Faircloughs 
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tredimensionella analysmodell. Där sker analysen i tre steg: text, diskursiv praktik, samt 

social praktik.  

 

På textens nivå, undersökte vi textens egenskaper. Vi gjorde en detaljerad textanalys där 

ordval och formuleringar undersöktes. Detta för att förstå vad texten ville förmedla till 

läsaren. Vid en analys på textens nivå fungerar alltså texten som ett verktyg som 

förmedlar diskursen, vilket gör att den samverkar med den diskursiva praktiken. Vid 

analys av den diskursiva praktiken undersöks hur texten producerats och hur den 

konsumeras. I och med att eftermälesjournalistiken producerats av journalister, och i vissa 

fall faktiska kollegor till de avlidna, hade vi möjlighet att använda oss av den diskursiva 

praktiken för att ta hänsyn till hur textens formuleringar också speglar avsändaren. Vi 

undersökte också hur eftermälesjournalistiken använt sig av redan existerande diskurser 

när texten skapats och vilka diskurser läsaren i sin tur erbjudits för att tolka den (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

I den sista delen av kritisk diskursanalys kopplas diskursbegreppet ihop med social 

praktik, eller makt, genom att kombinera diskursteori med andra teorier, beroende på det 

ämne som analyseras (Fairclough, 2010). I vårt fall kombinerade vi diskursteori med 

perspektiven nämnda i teorikapitlet, såsom genusteori, teorin om det idealiska offret och 

mytskapande. Genom att göra detta kunde vi lyfta analysen från att identifiera diskurser 

till att också finna vad de säger om värderingar i det samhälle de existerar i, vilket är 

själva syftet med just kritisk diskursanalys.  

 

Vi analyserade det empiriska materialet genom att inledningsvis dela upp artiklarna om 

Wall och Horner, eftersom vi undersöker likheter och skillnader. Vi valde först att söka 

efter diskursiva mönster hos respektive person för att sedan se om liknande mönster 

återkom i båda fall. Vi valde sedan att presentera de diskurser vi fann som på bästa sätt 

kunde besvara vår frågeställning.  

 

4.2 Frågor till texten 

Fairclough har utformat tre frågor till texten, vilka är:  

1. Hur är “världen” (händelser, relationer etc.) som undersöks representerad? 

2. Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

3. Vilka relationer konstrueras mellan textens aktörer? (Fairclough, 1995, s. 5) 
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Utifrån dessa frågeställningar valde vi att formulera analysfrågor som ska undersöka hur 

journalistiken framställer berättelsen om just Kim Wall och Nils Horner. Analysfrågorna 

vi valde att ställa till vårt empiriska material var följande:  

 

• Vilka aktörer får uttala sig om Horner, respektive Wall? 

• Vilka egenskaper tillskrivs Horner, respektive Wall? 

• Vilka slutsatser erbjuds läsaren att dra om Horner och Walls journalistiska 

kompetens? 

• Vilka slutsatser erbjuds läsaren att dra om Horner och Wall som mordoffer? 

• Hur uppmanas läsaren att bete sig för att på bästa sätt minnas/hedra Horner och 

Wall? 

 

4.3 Urval 

Rapporteringen om Kim Wall och Nils Horners död och deras eftermäle har varit 

omfattande. Eftersom vi gjorde en kvalitativ studie var vi inledningsvis tvungna att göra 

ett strategiskt urval. Vi använde oss av mediearkivet Retriever för att söka och orientera 

oss bland tidningar och etermediers rapportering om fallen. Sökningen utfördes den 29 

november 2018. Till att börja med avgränsade vi oss bara till tryckt press och webbtexter 

från respektive dödstillfälle och fram till datumet för vår sökning. Sökordet “Nils Horner” 

resulterade i 4 982 texter och “Kim Wall” resulterade i 13 383 texter. Det hade varit 

omöjligt att undersöka och gå igenom alla texter, inom ramen för vår studie. Därför kom 

vi fram till att vi behövde använda oss av fler sökord för att få ett urval där våra 

frågeställningar besvarades, samt att materialet uppnådde mättnad. Då både Nils Horner 

och Kim Wall fått ett pris uppkallat i deras minne valde vi att lägga till sökordet “NOT 

priset”. Detta då vi upptäckte att flera texter berörde utdelningar av pris till deras minne 

och därför handlade om pristagarna och inte om Wall eller Horner.  

 

Vi valde att inte begränsa oss till en specifik tidning eller tidskrift. Vi ansåg att “minns” 

var ett givande sökord då eftermälesjournalistik ofta belyser vittnesmål och minnestexter 

från närstående, kollegor eller andra personer som känner till den döda. Sökorden “Nils 

Horner AND minns NOT priset” resulterade i 190 texter. När samma sökning gjordes 

med Kim Walls namn resulterade det i 280 texter. Vi bedömde att vi behövde göra 

ytterligare begränsningar i vårt urval. Vi lade därför till sökorden “hon var” alternativt 
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“han var” i vår sökning. Det resulterade i 85 texter om Nils Horner, samt 72 texter om 

Kim Wall. För att uppnå mättnad och för att materialet skulle vara relevant för våra 

frågeställningar lade vi även till sökordet “journalist”. Det resulterade i 54 texter om Nils 

Horner, samt 57 om Kim Wall. Därefter studerade vi texterna var för sig och uteslöt 

artiklar som inte var av journalistisk karaktär, som inte handlade om Wall eller Horner 

eller som inte uppfyllde våra kriterier för eftermälesjournalistik. Vi uteslöt även 

dubbletter med samma författare och text. Begränsningen resulterade i 21 texter om 

Horner, samt 11 texter om Kim Wall. För att garantera mättnad testade vi att ändra 

sökordet “journalist” till “offer”. Där fann vi ytterligare en text om Horner och två om 

Wall som vi tog med inför det sista steget i vår urvalsprocess. Efter en noggrann läsning 

av de 32 texterna som kvarstod gjorde vi ytterligare en avgränsning och resultatet blev 

således 16 texter som tillsammans uppnådde, vad vi ansåg vara, teoretisk mättnad. Vi 

utförde ett målstyrt urval, vilket innebär att vi valde det empiriska materialet utifrån målet 

med vår studie (Bryman, 2018). Sökorden och den senare begränsningen av artiklarna 

valdes alltså för att göra det möjligt för oss att besvara våra forskningsfrågor. De 

analyserade artiklarna förtecknas i bilaga 1. 

 

4.4 Metodkritik 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) går det att kritisera den kritiska 

diskursanalysen som metod. Fairclough, vars modell vi använde oss av, gör inga tydliga 

avgränsningar mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) menar även att det inte finns några bestämda riktlinjer som 

guidar oss i hur mycket social analys som faktiskt behövs. På grund av avsaknaden av 

tydliga principer, blev det en tolkningsfråga där vi antagligen valde att analysera empirin 

annorlunda än vad en annan forskare skulle gjort. Vidare så menar Fairclough att man bör 

kombinera diskursanalysen med teorier för att kunna utföra analysen på den sociala 

praktikens nivå. Det är dock inte tydligt vilka teorier som bör användas eller som inte går 

att använda (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket gör att resultatet kan variera.  

Vi reflekterade även under arbetets gång över att vi själva till viss del är färgade av de 

diskurser vi undersöker, vilket skulle kunnat påverka studien. Berglez (2010) beskriver 

detta motsatsförhållande på följande sätt:  
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Dels ska man försöka ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och betrakta 

nyhetsdiskursen från en oberoende position, och dels ska man försöka utnyttja det faktum att man 

ingår i det samhälle och den sociokultur som diskursen produceras i (Berglez, 2010, s. 274). 

 

Ett exempel där vi tror att detta kan ha spelat roll är i diskursen “Fadern och dottern”. Det 

går inte att utesluta att vi, på grund av våra associationer och fördomar, uppmärksammade 

ett diskursivt mönster där Horner framställs som en fadersfigur. En forskare som är 

jämngammal med Horner hade kanske haft svårare att tolka honom som en fadersgestalt.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2018) har flera forskare diskuterat hur pass relevanta begreppen 

reliabilitet och validitet är för kvalitativa undersökningar. 

Frågan om validitet verkar till exempel nästan definitionsmässigt rymma konnotationer som rör 

mätning. Eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare blir frågan om 

validitet egentligen något som inte är av speciell betydelse för sådana undersökningar (Bryman, 

2018, s. 465).  

Vi valde dock att se på reliabilitet och validitet utifrån begreppet tillförlitlighet. Genom 

att transparent presentera vår strategiska urvalsprocess steg-för-steg, där även antal 

artiklar stegvis presenteras, menar vi att en utomstående forskare skulle kunna återskapa 

vårt urval och få ett liknande resultat. Trots ett jämförligt material är det dock svårt att 

utgå från att alla forskare hade utfört analysen på ett likvärdigt sätt. Då vi undersökte de 

diskurser som återfanns i det empiriska materialet är det viktigt att understryka att 

diskurserna är ett resultat av sociala och kulturella kontexter. En forskare från exempelvis 

en icke-västerländsk kontext skulle möjligen tolkat in andra diskurser. Det strategiska 

urvalet var som tidigare nämnts, nödvändigt inom ramen för vår undersökning. Vi menar 

att detta både stärkte och begränsade vår tillförlitlighet. Vi kunde tack vare ett begränsat 

empiriskt material göra en djupgående, mer kvalitetssäker undersökning, men vi är även 

medvetna om att vi på grund av detta eventuellt gått miste om ytterligare aspekter. 

Exempelvis kan valet av sökordet “journalist” både gett oss ett empiriskt material som 

var relevant för vår forskningsfråga, men kan samtidigt ses som begränsande. Genom att 

välja det sökordet uteslöt vi antagligen artiklar som benämnde dem som till exempel 

“skribent”, vilket eventuellt kunde gett ett mer nyanserat empiriskt material. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att som forskare etiskt reflektera kring 

forskningens genomförande och inriktning. Detta gäller speciellt studier där människor 

medverkar som informanter eller försökspersoner för att i högsta grad undvika 

kränkningar av de medverkade. Eftersom vi genomförde en kvalitativ undersökning av 

journalistiska texter som publicerats för allmänheten, hade vi förhållandevis få etiska 

ställningstaganden jämfört med en intervjustudie. Vår forskning handlar dock om mord 

på journalister och deras eftermäle, vilket skulle kunna vara känsligt för vissa läsare. Det 

gick exempelvis inte att utesluta att någon anhörig till de avlidna läser studien och därför 

var en viss försiktighet i analys och formulering relevant. Vi la således vikt vid att 

förtydliga att vi själva inte tillskriver egenskaper till Wall eller Horner, utan att vi 

presenterar och undersöker de egenskaper som eftermälesjournalistiken tillskriver dem. 

Vi valde att inte anonymisera något namn i studien, varken offren, deras anhöriga eller 

gärningsmännen. Detta eftersom deras namn redan publicerats offentligt. Vi ansåg dock 

att anhörigas namn inte var relevanta för analysen i de flesta fall, och valde därför att 

endast inkludera dem där de behövdes för att förstå kontexten. I gärningmännens fall så 

behövde vi enbart ta hänsyn till Walls mördare, då han var den enda som blivit 

namngiven. Vi valde dock att inkludera honom så lite som möjligt i materialet, eftersom 

det är irrelevant för studien. 

 

5 Analys 

Vi kommer nedan presentera vår analys tematiskt utifrån de diskurser som identifierats i 

det empiriska materialet. Enligt Bryman (2018) är repetition antagligen det vanligaste 

kriteriet för att slå fast och identifiera ett mönster, i vårt fall olika teman. För att klassas 

som ett tema ska dessa mönster även kunna kopplas till undersökningens forskningsfrågor 

(Bryman, 2018). De olika teman som tas upp i analysen är: Kallet, Den enorma 

kompetensen, Läraren som visste från början, En kollektiv förlust, Journalisternas 

gemenskap, Fadern och dottern, Guden och helgonet, Det paradoxala ödet, 

Äventyrsbegäret, samt Den förberedda och erfarna. 

 

5.1 Kallet 

I Wigorts Yngvessons (2006) teori om den goda journalisten diskuteras huruvida en 

journalist är något man föds till eller om det är något man blir. Hon konstaterar att det 
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finns en bild av att en god journalist ser just journalistiken som en del av sin identitet, 

något man är. I eftermälesjournalistiken om Wall och Horner erbjuds en diskurs om att 

de båda var journalister. De gestaltas som att de levde i, med och genom journalistiken, 

och att det inte fanns några andra alternativ för dem än att bli journalister. Vi väljer att 

kalla det för att de “känt kallet”. Journalistiken är mer än ett jobb; det är ett livskall.  

 

För den som på något vis har den genen handlar det ofta inte om att hitta något yrke, eller ett sätt 

att leva, som är lite roligt eller halvspännande eller lagom intressant. Det handlar om att man måste 

ut. Bort. Överallt. De som gör det beskriver det ibland som en slags hunger och iver och girighet. 

(Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi får minnas Kim Wall för det hon ville berätta) 

 

Genom att gestalta den avlidnes yrkesroll som ett livskall gör också 

eftermälesjournalistiken ingen större skillnad på personlighetsdrag som hör till yrket, 

respektive det privata, de är tätt ihopkopplade.  

 

– I efterhand förstod jag att det jag från början uppfattade som blyghet var fröet till den 

omsorgsfulla och eftertänksamma rapportering som blev så typisk för honom. (Borås Tidning, 

2014-03-12, Han hade en röst som alla kände igen) 

 

I Lules (2001) beskrivning av journalistikens hjältemyt återfinns ofta ett klassiskt 

mönster, från födseln och de tidiga tecknen på storhet till det viktiga uppdraget. Även vi 

identifierar dessa tendenser i diskursen om kallet. Beskrivningen av deras person i ung 

ålder används av journalistiken för att förklara och underbygga att de var menade för 

yrket. Slutsatsen som journalistiken erbjuder när en person med “kallet” dödas i tjänst 

kan då bli att, även om det är en tragisk förlust, samtidigt är den värdigaste av 

dödsorsaker.  

 

Men jag vet att han älskade sitt jobb. Så han dog för något han älskade. (Göteborgs-Posten, 2014-

03-12, En sorgens dag för många) 

 

Genom att journalistiken gestaltar det som att den avlidne dött för sitt uppdrag, eller kall, 

skapas en idealisk hjältebild som särställer denne från andra yrkesroller. Att exempelvis 

dö i en annan typ av arbetsolycka skulle antagligen inte beskrivas på samma vis. Det 

journalistiska kallet gestaltas som något finare.  
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5.1.1 Den enorma kompetensen 

Tillsammans med kallet erbjuder journalistiken en beskrivning av både Wall och Horner 

som otroligt kompetenta, en beskrivning som ofta återkommer i gestaltningen av deras 

eftermäle. Till att börja med presenteras deras meritlistor. Man kan tala om att det handlar 

om att journalistiken, genom att visa på de goda arbeten som de avlidna har utfört, 

legitimerar både Wall och Horner, sig själva och journalistiken. Detta i likhet med Deuzes 

(2005) beskrivning av att journalistiken, när den uppfyller vissa gemensamt 

överenskomna ideal, legitimeras. De uppfyller också Deuzes “public service”-kriterium 

genom att journalistiken presenterar deras meritlistor: de var verkligen offentlighetens 

vakthund som informerade samhället, framförallt för att de rapporterade om stora och 

svåra frågor som var kända världen över.  

 

Hon har bland annat rapporterat inifrån Nordkorea, berättat om turismen i krigets spår i Sri Lanka 

och Idi Amins tortyrkällare i Uganda. (Aftonbladet, 2017-08-24, Så minns familj, vänner och 

kollegor Kim Wall) 

 

Han var där när tsunamin drabbade sydöstra Asien, under USA:s intåg i Bagdad, efter 

Fukushimaolyckan i Japan. (Borås Tidning, 2014-12-30, Så minns vi 2014) 

 

Vi finner även gestaltningar av deras höga kompetensnivå i hur väl utförda deras arbeten 

beskrivs vara. Det presenteras en bild av att de hade en talang utöver det vanliga. 

Beskrivningar som “briljant”,  “extremt kompetent” och “konstnär” förekommer i båda 

fall. De beskrivs som att de brann på djupet för sitt arbete och det läggs extra tonvikt på 

att gestalta deras förmåga att beröra. Det är ofta kollegor, chefer eller studiekamrater som 

får berätta om sina egna upplevelser av den avlidnes kompetens, och de framstår som 

otroligt imponerade samtidigt som de får uttrycka vilken stor förlust bortgången är för 

journalistkåren.  

 

[…] Yan Cong, som arbetat med Kim Wall säger till Buzzfeed att hennes artiklar var fantastiska 

för att hon hade en förmåga att levandegöra och berätta om personer på ett mänskligt, och många 

gånger humoristiskt sätt. (Aftonbladet, 2017-08-24, Så minns familj, vänner och kollegor Kim 

Wall) 

 

Nils Horner hade en briljant förmåga att beröra med sina berättelser. Han rörde sig med en 

hisnande elegans mellan köksbord och storpolitik. (Borås Tidning, 2014-12-30, Så minns vi 2014) 
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Kombinerat med denna stora kompetens gestaltas också en bild av att de samtidigt som 

de hade en otrolig talang också jobbat hårt för allt de åstadkommit. Det som porträtteras 

är alltså både en bild av att de, trots sin medfödda talang och kompetens, förtjänat sin 

karriär. Journalistiken verkar vara mån om att se till att ingen tror att de fått något gratis, 

utan genom hårt arbete, passion och hårda studier i kombination med talang och ett “kall” 

från barnsben kommit till den höga punkt de var på vid sitt dödstillfälle.  

 

Med en examen från London School of Economics - som hon också hade - och en dubbel 

amerikansk mastersexamen, måste Kim Wall ha varit bland världens absolut bäst utbildade 

journalister. (Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi får minnas Kim Wall för det hon ville berätta)   

 

[...] för det hon åstadkommit har hon gjort på egna meriter, inget har serverats. (Aftonbladet, 2017-

08-24, Så minns familj, vänner och kollegor Kim Wall)  

 

Vi tolkar det som att det görs en särskiljning mellan olika slags journalister i 

eftermälesjournalistiken. Berättelser om att Horner och Wall var “på plats” återkommer 

ofta. Man kan tolka det som att det läggs en värdering i att det är extra beundransvärt att 

söka sig bort från dagens journalistik som förs från en dator vid ett skrivbord, till den 

“gamla skolans” journalistik där man ger sig ut på gatorna för att hitta nyheter. 

 

Hon brukade kalla sig själv för en "shoe leather reporter", det vill säga en reporter som använder 

sina fötter. Och det var fötterna som gav henne frihet. Hon visste att var hon än kom så fanns det 

historier att berätta, tillräckligt med tid på skolädret och hon skulle möta den perfekta 

intervjupersonen. (KIT, 2017-08-28, Vad jag lärde mig av Kim: "Om du vill något - bara gör det") 

 

Just benämningen av “frihet” är anmärkningsvärd. Idealet autonomi, att journalisten själv 

bestämmer och inte böjer sig för en redaktör, är ett av de värderingar som Deuze (2005) 

lyfter fram som ska tillhöra en god journalist. Även Wigorts Yngvesson (2006) beskriver 

förmågan att tänka själv, följa impulser och att utsätta sig för nya sammanhang som goda 

journalistiska ideal. Genom att journalistiken gestaltar Wall och Horner som 

rörelsemässigt fria, ses de därför också som goda och kompetenta journalister.  

 

5.1.2 Läraren som visste från början 

En återkommande aktörsroll i berättelsen om Wall och Horner är tidigare lärare som 

journalistiken låter berätta historien om hur de redan från början visste att tidigare nämnda 
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kompetens och kall fanns hos respektive person. Genom att göra detta skrivs läraren in 

som en del av myten om huvudpersonen. De får berätta om förlusten de själva känner och 

berättar därmed också om sig själva. Även Duncan (2011) har påträffat detta i sin 

forskning, där hon funnit att uttalanden om den avlidne också berättar hur den som uttalar 

sig hanterar händelsen. I detta fall gestaltas det som att läraren, genom att uttala sig, både 

betonar den avlidnes kompetens och sin egen. Det är en självklarhet att den avlidne nådde 

de karriärhöjder som hen gjorde, men läraren såg det först.  

 

Sten Flyckt, tidigare lärare  

– Jag minns Nils Horner som fruktansvärt duktig. Redan då såg man att han kunde gå långt. 

(Borås Tidning, 2014-03-12, Han hade en röst som alla kände igen) 

 

Catherina minns Kims första år i skolan mycket väl. Kim stod ut. 

– Hon var modig och trygg i allt det hon kunde och för att hon alltid gick sin egen väg. Hon hade 

någon sorts inre drivkraft att alltid göra det hon själv ville. Jag tror att hon fortsatte på den vägen 

sen faktiskt. (Året runt, 2017-11-24, Vännerna berättar om Kim Wall i ny film: "Dömde aldrig 

någon") 

 

Gestaltningen av läraren som redan från början sett den avlidnes talang blir också relevant 

i representationen av Wall och Horner som självklara journalister som svarat på ett “kall”. 

Här lyfter journalistiken fram bevis för att deras kompetens är medfödd. Att vara 

journalist är något som är en del av deras identitet, och har alltid varit det. Detta stämmer 

med Wigorts Yngvessons (2006) teori om att yrket är personligt. Det är annorlunda från 

“vanliga yrken” och det kan i sin tur tolkas som att det inte heller passar “vanliga” 

personer. Iallafall om man ska uppnå den höga nivå som Horner och Wall befann sig på. 

 

Det är det jag menar! Inte många kan tänka så. Att gå dit ingen annan går. Att inte följa efter andra. 

Det är en sån sak som inte går att lära ut. En slags instinkt. (Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi 

får minnas Kim Wall för det hon ville berätta) 

 

5.2 En kollektiv förlust 

Vi har funnit flera exempel i eftermälesjournalistiken över Horner och Wall där läsarna 

erbjuds att vara del av ett kollektiv som gemensamt sörjer och minns de avlidna. Forsberg 

(2012) beskriver i sin forskning hur sörjande får komma till tals för att kunna återskapa 

en balans efter ett oväntat dödsfall. I det empiriska materialet ser vi att det både finns 
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sörjande på individnivå, men framförallt på en kollektiv nivå, där sorgen är det naturliga 

och normativa tillståndet. Vi menar att både Wall och Horner framställs som offer på 

insidan i eftermälesjournalistiken. Enligt Lindgren och Lundström (2010) handlar det om 

att det inte bara är nära anhöriga som sörjer offren, utan en grupp eller ett helt land som 

blir en del av den kollektiva sorgeprocessen. I Horners fall sträcker sig det sörjande 

kollektivet ända från vänner och familj till lyssnare från hela Sverige. Det upprättas en 

plats på Sveriges Radios hemsida där de som vill får skriva in och lämna kondoleanser 

och kommentarer om hans person, som journalistiken berättar om.  

 

En röst om kvällen har för evigt tystnat. Jag brukade ofta lyssna på Nils Horners olika 

reportage från världens oroshärdar, men nu har hans trygga och sakliga röst tystnat för alltid. 

(Metro-Stockholm, 2014-03-12, Mördarna har fångats på film) 

 

Under dagen strömmade det in samtal och blommor från lyssnare till Sveriges Radio. Många ville 

visa sitt deltagande i sorgen. (Göteborgs-Posten, 2014-03-12, En sorgens dag för många) 

 

Enligt vår tolkning återfinns här en uppmaning om hur man bör sörja den avlidne, att det 

finns de som gör det rätta och sörjer denne lite mer än andra, och att det finns möjlighet 

till ett deltagande i sorgen. I eftermälesjournalistiken framställs Horner och Wall även 

som någon vi, alltså kollektivet, har rätt till. Det är vår Horner och vår Wall som vi 

gemensamt har förlorat. Walls kollektiv, om man ser till vem som får uttala sig, sträcker 

sig inte lika långt som Horners. I hennes fall får vänner, lärare, familj och kollegor berätta 

om henne, men det presenteras inte att det finns en plats för kondoleanser på samma vis 

som med Horner. Familjen får dock framhålla att hon tillhörde världen, och att hennes 

död är en förlust för såväl nära och kära som för kollektivet. 

 

– Det finns fortfarande många frågor utan svar. Men vi och resten av världen får aldrig tillbaka 

Kim. Vi har blivit berövade på många historier som hon hade älskat att berätta. Mänskligheten 

behöver fler modiga kvinnor som Kim, som vågar berätta, som ger en röst åt de svaga och som 

gör den här världen ett bättre ställe att leva på. (Året runt, 2017-11-24, Vännerna berättar om Kim 

Wall i ny film: "Dömde aldrig någon") 

 

Kollektivet behövde Wall, dels för att hon var en modig kvinna, dels för att hon gjorde 

världen vi lever i till en bättre plats. Här lyfts det specifikt fram att hon är kvinna. Enligt 

Hirdmans (2004) teori om dikotomi och hierarki är mannen normen och konnoteras 

enklare till den modiga personen. Vi menar att det inte finns samma behov hos 
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journalistiken att framställa Horner som en modig man, eftersom det finns andra 

förväntningar och föreställningar om honom. Det är redan en egenskap som naturligt 

tillskrivs honom som man. Wall däremot, måste gestaltas som ett undantag. Det är något 

särskilt med att hon är både kvinna och modig. Hon är alltså undantaget som vi på grund 

av hennes död nu gått miste om.  

 

5.2.1 Journalisternas gemenskap 

Ytterligare en intressant diskurs som hör till den kollektiva förlusten är gemenskapen 

bland journalister som tydligt lyfts fram i det empiriska materialet.  

 

– Det är en av de svartaste dagarna i mitt och alla mina kollegers yrkesliv. Vi har förlorat en kär 

vän och kollega, som dessutom nog var den bästa bland oss (Sveriges Radio Västerbotten, 2014-

03-11, Staffan Sonning minns sin vän Nils Horner) 

 

Samtidigt som polisarbetet i Afghanistan fortlöper sörjer Sverige. Bland journalister var Nils 

Horner respekterad av alla och ett föredöme för många. (Metro-Stockholm, 2014-03-12, 

Mördarna har fångats på film) 

 

Personalen på Sveriges Radio var av naturliga skäl berörda av mordet på Nils Horner. 

(Norrländska Socialdemokraten, 2014-03-12, "Det är en stor sorg i företaget") 

 

Journalister, oavsett om man kände den avlidna eller inte, erbjuds här ytterligare en 

legitim anledning att sörja. Horner var “en av oss” och respekterad av alla journalister. 

Förutom att legitimera journalisters rätt att sörja, stärker journalistiken således också sin 

egen roll. Det går inte att vara en “riktig” journalist och samtidigt inte respektera Horner. 

Journalistiken framställer det som att det naturliga att göra i situationen är att vara berörd, 

vilket också indikerar att de som inte är berörda är onaturliga, och utesluts då också från 

kollektivet. Vi menar att det här finns en skillnad på hur Wall och Horner beskrivs inom 

diskursen om det journalistiska kollektivet. Horner var en del av institutionen Sveriges 

Radio och därmed också en del av kollektivet. Wall å andra sidan arbetade som 

frilansjournalist och framställs som en större individualist med ett tydligt avstånd till den 

svenska journalistiken. 
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Vi hade en romantisk bild om att allting var bättre utomlands. Journalistiken var bättre, 

redaktörerna mer seriösa, nyheterna hade mer tyngd. Vi brukade skämta om att svenska nyheter 

var typ att de skulle ta bort trillingnöten från Aladdinasken. (KIT, 2017-08-28, Vad jag lärde mig 

av Kim: "Om du vill något - bara gör det") 

 

Trots att Wall gestaltas som en journalist som nästan var för bra för Sverige och som tog 

avstånd från den svenska journalistiken, framställs hon som respekterad av sina kollegor. 

Bara genom sitt yrke blev hon “en av oss” och hennes död blev alla journalisters 

angelägenhet.  

 

5.2.2 Fadern och dottern 

Eftermälesjournalistiken målar upp Horner som en trygg punkt och någon man kunde 

räkna med, vilket går att likna med Lules (2001) beskrivning om den goda modern. Den 

goda modern är en mytologisk figur som erbjuder tröst och ömhet, vilket enligt Hirdman 

(2004) vanligtvis är egenskaper som förknippas med kvinnor. Även om Horner tillskrivs 

egenskaper som är typiskt kvinnliga, återfinns även typiskt manliga egenskaper; han 

gestaltas som seriös, man lyssnar på honom och han utstrålar trygghet. Vi menar att 

journalistiken därför framställer Horner som en fadersfigur som har utbildat och lärt 

kollektivet någonting om världen.  

 

Som mamma var jag förstås orolig. Hongkong var långt borta och just därför också så främmande. 

Det okända blir läskigt, så fungerar vi människor. Nils gjorde Hongkong begripligare och därmed 

mindre skrämmande. Han fick min oro att minska. (Nerikes-Allehanda, 2014-03-15, Soliga dagar 

som var fyllda av allvar och vemod) 

 

Likt Horner, erbjuder eftermälesjournalistiken läsaren att se på Wall som en del av en 

större familj. Om Horner är landets fader blir Wall i diskursen landets dotter. Trots att 

hon var en vuxen kvinna vid mordtillfället används ord och beskrivningar som 

underförstått kan tolkas som att det handlar om en ung, rebellisk, och blåögd person.  

 

– Många säger att hennes nyfikenhet är nästan barnslig, och jag håller med om det. Jag tror att hon 

kanske föddes med den nyfikenheten, säger kollegan och vännen Yan Cong som arbetade 

tillsammans med henne i Kina. (Året runt, 2017-11-24, Vännerna berättar om Kim Wall i ny film: 

"Dömde aldrig någon") 
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Detta förstärker synen på Wall som ett mer idealiskt offer än Horner. Enligt Christie 

(2001) bör ett idealiskt offer uppfattas som svagt och ungt vilket står i relation till den 

idealiska gärningsmannen, som ska vara stor och ond. Valet av aktörer i rapporteringen 

bidrar också till mytbildningen om fadern och dottern. I Walls fall får hennes föräldrar ta 

mycket plats, vilket vi tror syftar till att skapa en igenkänning hos de med egna barn. I 

rapporteringen om Horners död får även hans mamma uttrycka sina känslor kring sonen. 

Skillnaden är dock att Horner, trots sin roll som son, beskrivs som en person som tar hand 

om modern.  

 

5.3 Guden och helgonet 

Tar man diskursen om kallet och drar den längre, till att det finns en dragningskraft och 

kompetens som känns närmast magisk hamnar man i en diskurs vi väljer kalla “Guden 

och helgonet”. I gestaltningen av Horner och Wall återkommer beskrivningar av dem som 

får nästintill religiösa förtecken. Här kan man se en skillnad mellan hur Horner och Wall 

gestaltas. Horner beskrivs emellanåt som ständigt närvarande, han finns överallt, tar sig 

in överallt. 

 

Han kändes nästan evig, och var ständigt närvarande. Så fort något hände i Asien var han på plats, 

ofta med en hastighet som måste ha förvånat även hans chefer i radiohuset i Stockholm. 

(Helsingborgs Dagblad, 2014-03-11, “Han kändes nästan evig”) 

 

Han kunde ta sig fram överallt och smälta in bland folk. Han tog sig tid för människor och var så 

mänsklig i sin roll som journalist. (Göteborgs-Posten, 2014-03-12, En sorgens dag för många) 

 

Horner gestaltas till och med som att han kunnat röra sig snabbare än vad som är normalt. 

Beskrivningen av honom med en förmåga att förutse nyheter innan de hänt återkommer 

ofta i gestaltningen. Vi finner flera exempel på beskrivningar av Horner som något 

gudalikt, eller övermänskligt. Att exempelvis låta lyssnare berätta att de såg honom som 

“mänsklig” ger en fingervisning om att han kan ses som något annat än människa, som 

kan bete sig mänskligt. Horner gestaltas som ett väsen, en känsla man kan framkalla inom 

sig.  

 

När orden genom åren som journalist har fastnat i mig har det hänt att jag framkallat Nils Horners 

röst inom mig. (Borås Tidning, 2014-12-30, Så minns vi 2014) 
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Man får dock fråga sig om det är Horner som person som gestaltas som övermänsklig, 

eller om det är journalistrollen. Han tillskrivs egenskaper som “kraftfull”, “evig” och 

“unik” vilket kan peka på att det är han själv som gestaltas, men eftersom det alltid nämns 

i sammanhang med beskrivningar av hans journalistiska kompetens kan man också tolka 

det som att det är det som åsyftas. Vad man dock kan veta med mer säkerhet är att detta 

är exempel på journalistikens mytskapande. Journalistiken bygger upp en myt om Horner 

som en fantastisk hjälte i enlighet med Lules (2001) beskrivning av hjältemyten. 

 

I gestaltningen av Wall återfinns inte samma nivå av övernaturliga drag. Det framhålls 

dock att hon var unik, något utöver det vanliga. Hon tillskrivs en mer helgonlik bild 

snarare än magisk eller gudalik. Journalistiken framhåller exempelvis hennes altruistiska 

drag, att hon inte var journalist för bekräftelsens skull, utan för att lyfta fram andra.  

 

– Det här är en verksamhet full av posörer. Många försöker få sina erfarenheter och stories att se 

större ut än de faktiskt är. Kim var motsatsen. Hon levde sina stories och gjorde inte reklam för 

sig själv (Kvällsposten, 2017-08-24, Kim Wall hängiven reporter: "Historier som ingen annan") 

 

Även om beskrivningen av Horner är dominerande i denna diskurs så är det just den 

osjälviska, empatiska sidan som beskrivs hos Wall som bygger upp bilden av henne som 

en stark förebild, guru eller helgon. Hennes vänner får berätta att hon “sveper in” i 

lägenheten med jämna mellanrum och när hon lämnat är de återigen uppfyllda av 

inspiration. Hon beskrivs också som fri från fördomar, framförallt i samband med 

beskrivningen av hennes driv att berätta historier om de som är “annorlunda” och står 

utanför samhället.  

 

– Hon dömde aldrig någon för vem de var eller vad de gjorde, även om det var udda. Hon såg förbi 

det och det gav hennes rapportering ett annat djup, säger vännen Jan Hendrik Hinzel.  (Året runt, 

2017-11-24, Vännerna berättar om Kim Wall i ny film: "Dömde aldrig någon") 

 

Om beskrivningen av Horner ger en bild av honom som gudalik så är Wall snarare 

helgonet. Hon blir likt Moder Teresa den omhändertagande empaten som lyssnar, tar in 

och berättar. Beskrivningen av henne faller in i genusteorins bild av vilka egenskaper som 

särskilt tillskrivs kvinnor och som ändå anses vara positiva. Hirdman (1998) definierar 

dessa egenskaper som bland annat empati, moral och omsorg.  
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Upphöjningen som görs av journalistiken målar upp Horner och Wall som hjältefigurer. 

Superhjältar med oöverträffade kapaciteter och fantastisk medkänsla. Samtidigt är de 

också brottsoffer. Här kombineras Lules (2001) teori om mytskapandet av offret och 

hjälten till att skapa en offerhjälte. De har offrat sig för något och därför blivit hjältar. För 

att stanna kvar i de religiösa metaforerna kan man säga att Wall och Horner uppnått sin 

status som offerhjältar, helgon, gurus, förebilder genom att offra sig på demokratins 

altare. Detta motiveras genom att journalistiken också bygger upp bilder av journalistiken 

som demokratins främsta beskyddare. 

 

Detta är djupt allvarligt. Journalisternas möjligheter att bevaka och berätta är en av grundbultarna 

i demokratin. Det finns inget exempel på en stabil, långsiktig demokratisk utveckling utan att det 

samtidigt funnits en fri press, och oberoende, granskande journalister. (Helsingborgs Dagblad, 

2014-03-11, “Han kändes nästan evig”) 

 

Genom att bevaka och berätta har alltså Wall och Horner upprätthållit demokratin, men 

också dött för den. Att det var just de som var menade att offra sig legitimeras genom att 

beskriva dem som något utöver det vanliga. En “vanlig” människa hade inte kunnat göra 

samma sak. Kanske är det för att ge deras död mening man beskriver dem på det viset, 

för att på så vis återfå balans i samhället.  

 

5.4 Det paradoxala ödet 

I diskursen om ödet finner vi en tydlig paradox. Wall och Horners död gick att förutse 

samtidigt som det var ett oväntat dödsfall som kom som en chock. Platsen där mordet 

skedde används som en markör för att definiera det oväntade eller alternativt, det väntade 

ödet.  

 

Riskerna är stora för journalister i Afghanistan, både för inhemska och utländska. 

– Det är tyvärr inte första gången en journalist blivit kidnappad eller skjuten i Afghanistan. Det 

finns områden som är mer eller mindre oroliga och självklart ökar riskerna för den som ger sig in 

i oroliga områden. Kabul är alltid chansartat för att det är huvudstad, där sker det dåd av olika 

karaktär hela tiden. (Västerbottens-kuriren, 2014-03-12, ”Det är tyvärr inte första gången”) 

 

Här målar journalistiken upp Horners bevakningsområde som en plats där dödsfallet 

borde gått att förutspå. Samtidigt finner vi ett mönster i det empiriska materialet där det 

ovanliga och oförutsägbara tydliggörs.  
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I går dödades den svenska radiojournalisten Nils Horner i tjänsten, mitt på en öppen gata i Kabul. 

(Metro-Stockholm, 2014-03-12, Mördarna har fångats på film) 

 

Nils Horner sköts i huvudet i Afghanistans huvudstad Kabul, i fullt dagsljus. (Göteborgs-Posten, 

2014-03-12, En sorgens dag för många) 

 

Här är ordvalen av betydelse. ”Mitt på en öppen gata” och ”i fullt dagsljus” indikerar att 

det trots allt är en olycklig slump att det hände just honom, just då. Det kan tänkas att det 

hör till den svenska diskursen att mord inte sker på öppen gata i fullt dagsljus. Därför blir 

ordvalet en markering för det annorlunda, oväntade, orimliga.  

 

– Jag hade gjort samma sak, jag hade åkt med i ubåten, medger Ingrid Wall. Under alla år jag 

jobbat som journalist har jag aldrig känt nån oro att vara ensam med en man någonstans. Varför i 

all världen skulle jag vara det? (Trelleborgs Allehanda, 2018-11-10, Ljuset besegrar alltid 

mörkret) 

 

Kim har som journalist arbetat på många farliga platser och vi har ofta varit bekymrade för henne. 

Att något kunde hända henne i Köpenhamn, blott några kilometer från barndomshemmet, kunde 

vi överhuvudtaget inte föreställa oss. (Aftonbladet, 2017-08-24, Så minns familj, vänner och 

kollegor Kim Wall) 

 

Wall gestaltas, till skillnad från Horner, som att hon befann sig på en till synes tryggare 

plats. Det är ingen som klandrar henne för att ha tagit jobbet som ledde till hennes död, 

det borde inte ha varit farligt. När journalistiken samtidigt ställer det i kontrast till mycket 

farligare platser hon befunnit sig på framställs det som ännu mer oväntat. Wall blir med 

hjälp av beskrivningen av att hon var på en plats där hon inte kunde klandras för att 

befinna sig, gestaltad som ett mer idealiskt offer än Horner, som befann sig i ett 

krigsdrabbat område, i enlighet med Christies (2001) teori om idealiska offer.  

 

Ändå är det som professor Padwe säger: "Den är en sak när en student är på ett slagfält. Det förstår 

jag. Det här kan jag inte förstå”. (Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi får minnas Kim Wall för det 

hon ville berätta) 
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5.4.1 Äventyrsbegäret 

I diskursen om ödet återfinns ett underförstått riskbeteende, framförallt hos Wall. Hon 

beskrivs som en person som alltid är på språng och som besitter en närmast djurisk törst 

efter äventyr.  

 

Senare, när orkanen Sandy drabbade New York, så gick Kim ut på stan när resten av stadens 

invånare nästan alla höll sig inne, och tejpade för fönstren. För då skulle hon göra en story. 

(Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi får minnas Kim Wall för det hon ville berätta) 

 

Journalistiken indikerar att det logiska i detta fall hade varit att stanna inne, men att Wall 

inte gjorde det. Det kan både visa på att hon var en god journalist som inte var rädd, men 

också att hon betedde sig irrationellt. Samtidigt som hon kan tolkas som modig finns 

också stereotypen om den oberäkneliga, okontrollerbara kvinnan att finna i beskrivningen 

av henne, vilket är egenskaper som Hirdman (1998) menar är negativa femininiteter. Man 

kan också koppla det till dikotomin mellan naturen och kulturen, där Wall framställs som 

om hon på grund av sin äventyrliga natur inte kan hålla sig borta från riskfyllda, 

spännande uppdrag. Att koppla just kvinnan till naturen är en klassisk del av 

genuskontraktet som Hirdman (2004) beskriver. Wall framställs också som att hon inte 

har något skyddsnät, utan gör allt själv.  

 

En av många spännande "stories" Kim ville berätta; crowdfunding, underdog-perspektiv och 

högtflygande drömmar. Tillfället uppenbarade sig, Kim grep det i flykten och gav sig av. Ensam. 

(Trelleborgs Allehanda, 2018-11-10, Ljuset besegrar alltid mörkret) 

 

Trots att dessa tendenser framförallt återfinns i eftermälesjournalistiken om Wall, 

gestaltas även Horner som en person som var medveten om risken, men där “kallet” och 

äventyret vägde tyngre. Journalistiken målas emellanåt upp som ett beroende, som enbart 

kan stillas med spänning och nyheter. Trots att arbetet beskrivs som otryggt och med 

dåligt betalt får man sin nödvändiga “nyhetsfix”, vilket kräver ett visst risktagande.  

 

I gengäld fylls livet av väldigt mycket liv. Det innebär maximal frihet och kan ge en helt berusande 

känsla av kunna ta stora tuggor av världen. (Svenska Dagbladet, 2017-08-26, Vi får minnas Kim 

Wall för det hon ville berätta) 
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– Jag sa till honom, du är i en del av världen där jag hatar att du är. Keep your head down. Han sa: 

Oroa dig inte, mamma, jag ska hålla nere huvudet. Men han höll det inte tillräckligt lågt. (Borås 

Tidning, 2014-12-30, Så minns vi 2014) 

 

Vi finner alltså en tendens hos eftermälesjournalistiken om Wall och Horner att de på 

något sätt får skylla sig själva, för att de antingen gett efter för sin äventyrslusta, eller för 

jakten på nyheter. 

 

5.4.2 Den förberedda och erfarna 

Trots ovan nämnda diskurs erbjuder journalistiken också en tolkning av att det finns ett 

“rätt” sätt att bete sig när det kommer till risktagandet. Man ska vara medveten, erfaren 

och utbildad.  

 

 

Hon vet att Nils var väldigt noga med säkerheten och gick kurser om vilka risker som finns. 

– Han var i en säker del av Kabul, han gjorde det han kunde. (Expressen, 2015-03-10, Sista 

samtalet med Nils Horner) 

 

Journalistiken beskriver det som att Wall, och framförallt Horner, gör alla rätt. Den 

bygger upp bilden av att, trots att det finns tendenser av ett riskbeteende, är det osannolikt 

att det hände just dem, vilket legitimerar deras roll som idealiska offer. I och med att Wall 

gestaltas som mer risktagande än Horner, är det också Horner som gestaltas som mest 

säkerhetsmedveten. Chefer, kollegor och familjemedlemmar används av journalistiken 

för att bekräfta att det var fel att det hände just dem som var så otroligt förberedda.  

 

Han hade ett högt säkerhetstänkande och tog inga onödiga risker. Typiskt att det som hänt 

drabbade honom (Västerbottens-kuriren, 2014-03-12, ”Det är tyvärr inte första gången”) 

 

– Kim var inte naiv, hon var säkerhetsmedveten, fortsätter hon. Vi hade till och med tränat in 

kodord som skulle användas om hon blev kidnappad. Vi tyckte det verkade lite onödigt, men 

givetvis gjorde vi det. (Trelleborgs Allehanda, 2018-11-10, Ljuset besegrar alltid mörkret) 

 

Journalistiken visar här på att de, trots ett riskfyllt arbete, hade den högsta nivån av 

säkerhetstänk. Det indikerar att det inte är deras fel att de blev mördade, det borde inte 

hänt. Det är så paradoxen mellan det oväntade och det väntade ödet skapas. Det fanns 

risker som de själva utsatt sig för, men både Wall och Horner var bäst lämpade för att 
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hantera dem. I det empiriska materialet förstärks detta bland annat genom att en annan 

utrikeskorrespondent som intervjuas i samband med Horners död får frågan om han nu 

planerar att sluta arbeta som utrikeskorrespondent. Man kan då läsa in att det framställs 

som att, om en så pass säkerhetsmedveten person som Horner blev mördad, hur kan då 

andra journalister känna sig säkra?  

 

Vi menar att denna diskurs behövs för att skapa en balans i rapporteringen. I tidigare 

forskning är upphöjandet av de döda viktiga för eftermälesjournalistiken. Både Forsberg 

(2012) och Duncan (2011) har i sin forskning kunnat konstatera att positiva attribut 

behövs för att skapa stabilitet i rapporteringen. Att enbart fokusera på risktagandet hade 

inte skapat den balans som journalistiken eftersträvar, ödet beskrivs därför som 

motsägelsefullt. 

 

6 Slutsats och diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur eftermälesjournalistiken framställer Nils 

Horner och Kim Wall och de eventuella likheter och skillnader som finns i gestaltningen 

av dem som journalister och mordoffer. Med hjälp av Faircloughs tredimensionella 

kritiska diskursanalys har vi analyserat artiklar vars syfte är att berätta om Wall och 

Horners eftermäle. Vi har framförallt funnit att det är mer som förenar dem än som skiljer 

dem åt. Nedan kommer vi presentera, samt diskutera de slutsatser vi dragit i vår studie.  

 

Framställningen av både Horner och Wall fokuserar mycket på att lyfta deras kompetens 

och självklarhet som journalister. Det gestaltas genom beskrivningar av att de exempelvis 

har “genen” för det. Tidigare lärare blir en viktig aktör för att bekräfta att Horner och 

Walls yrkesval som journalister var det enda alternativet för dem. Det kan tolkas som ett 

“kall”. De framställs även som mycket skickliga på sitt arbete. Journalistiken presenterar 

meritlistor över både deras utbildning och stora jobb de gjort för att ge exempel på deras 

kompetens. Arbetskollegor, tidigare studiekamrater och chefer får berömma och uttrycka 

sin beundran över deras ovanligt höga nivå som journalister. Den höga nivån har uppnåtts 

genom både en inneboende talang och hårt arbete, i både Wall och Horners fall 

understryker journalistiken att de inte fått något gratis. Gestaltningen framhåller dem 

också som särskilt goda journalister genom att peka på hur fritt de arbetat, i egenskap av 

utrikeskorrespondent och frilansjournalist. Man kan se det som att 

eftermälesjournalistiken över just Wall och Horner vill säga oss att en journalist som 



  
 

33 

jobbar fritt, utanför landets gränser är den bästa av journalister. I Horners fall nämns det 

särskilt att han jobbat utanför Sverige, men för svenskarna. Detta bidrar till att upphöja 

honom ytterligare. Vi menar att skribenten, som också blir en viktig aktör i rapporteringen 

om både Wall och Horner, legitimerar sig själv och yrket genom att lyfta deras gärningar. 

Vi tror att, genom att skribenten själv berättar om den avlidnes egenskaper så gör de sig 

själva till en del av dennes eftermäle och därmed också själv höjer sin status.  

 

Vi kopplar en del av diskursen om “Kallet” till Lules (2001) hjältemyt. Denna förstärks 

genom att de beskrivs som att de dog när de följde detta kall, eller kanske just för att de 

följde det. Det framställs, både implicit och explicit, som att de dog för något de älskade. 

Dessa beskrivningar återkommer i stor utsträckning hos både Wall och Horner. 

Skillnaderna vi ser i hur de framställs som journalister är färre, samtidigt som det i dessa 

skillnader också finns tendenser till likheter. Det gemensamma sorgearbetet är ett sådant 

exempel. Nils Horner porträtteras i högre grad som en man av folket. Han sörjs inte bara 

av familj, vänner och kollegor, utan även av Sveriges befolkning. Hanusch (2010) 

beskriver i sin studie att medierna instruerar publiken i hur de bör sörja på ett acceptabelt 

sätt. Dessa uppmaningar om kollektiv sorg har även vi observerat i vår studie. 

Journalistiken indikerar att det trots allt är “vi” som förlorat dem. Kollektivet har förlorat 

två av sina bästa och skickligaste journalister som behövs för att upprätthålla demokratin. 

Här återfinns även ritualen som Hanusch beskriver: Wall och Horner uppfattas som nära 

oss på grund av deras ständiga närvaro i medierna. Ju mer det rapporteras om hur de sörjs, 

desto mer uppmanas läsaren att också bli en del av sorgen. Sammankopplat med den 

gemensamma sorgen finns en tendens att rättfärdiga Wall och Horner som kollektivets 

tillhörighet. I studien fann vi en diskurs där Horner framställs som kollektivets fader och 

Wall som kollektivets dotter. Även här är det intressant att koppla vår undersökning till 

Hanusch. Han menar att medierna beskriver kända personer som dött som “en av oss” 

tillsammans med positiva attribut för att skapa en igenkänning och ett “vi” (Hanusch, 

2010). Vi anser att Horners beskrivning som den utbildande fadersfiguren är starkt 

sammankopplad till det journalistiska yrket. Walls framställning som den svagare men 

modiga dottern kan till viss del kopplas till hennes yrke, men framförallt beskriver det 

henne som ett offer publiken bör känna sympati för.  

 

Ytterligare en skillnad i hur de framställs som journalister är den omfattande 

mytbildningen i eftermälesjournalistiken. Deras arbete som journalister beskrivs inte bara 
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utifrån vilken kunskap de hade eller vad de faktiskt gjort. Det finns något övernaturligt i 

deras yrkesroll, någonting utöver det vanliga. Horner beskrivs som gudalik, han är evig, 

tar sig in överallt och hans röst går att framkalla inom sig. Han lyfts bokstavligt talat till 

skyarna. Samma slags upphöjande görs inte av Wall, hon får istället rollen som helgonet. 

Hon framställs som otroligt sympatiskt och empatisk, med en förmåga att ingjuta 

inspiration i människor med sin blotta närvaro. Att vi ser att Horner och Wall får inta 

rollerna som fadern/dottern och guden/helgonet tror vi inte är någon slump. För det första 

spelar antagligen deras ålder roll. Horner är den äldre och mer erfarne och får därför vara 

den “högre” av de båda. För det andra drar vi slutsatsen att detta är en konstruktion 

baserad på genus. Hierarkin är en stark faktor i beskrivningen. Eftersom Wall är kvinna 

kan hon i och med genuskontraktet inte sättas på samma nivå som Horner, hon blir 

ständigt “dottern” till hans “fadern” och “helgonet” till hans “guden”. Vi menar att detta 

mytskapande av både Wall och Horner är beroende av att de beskrivs som att de föddes 

med ett kall, men också dör på grund av det. Vi tror att de hade kunnat beskrivas som två 

journalister som föddes med ett kall även om de fortfarande levde. Att beskrivningen tas 

till en högre, mer religiöst konnoterad nivå blir följden av att de också dog för kallet. 

Skillnaderna mellan dem ligger i hur mytbildningen är uppbyggd. Horner beskrivs främst 

som någonting övernaturligt medan Wall är en inspiration, en guru och ett helgon. Hon 

framställs mer som en god människa och Horner tillskrivs mer av en gudalik, icke-

mänsklig roll.  

 

Som mordoffer framställs Wall och Horner till viss del som motsägelsefulla. De båda 

uppfyller vissa kriterier för att ses som idealiska offer, framförallt att de var upptagna 

med en respektabel syssla. Genom att lyfta fram journalistikens vikt för demokratin och 

att upphöja både Wall och Horner som journalister tar eftermälesjournalistiken bort, trots 

att yrket kan ses som riskfyllt, eventuella tankar om att de själva skulle ha någon skuld i 

mordet. De har uppfyllt sitt uppdrag för att försvara demokratin, offrat sig på demokratins 

altare och därför blivit offerhjältar. Vi tror att det motsägelsefulla i beskrivningen till stor 

del beror på skribentens roll i gestaltningen. Att som journalist enbart moralisera kring 

att andra journalister valt ett farligt yrke som lett till deras död blir problematiskt, eftersom 

det också blir en kritik mot dem själva. De tvivel man kan se i bilden av dem som idealiska 

offer gestaltas istället i relation till deras personligheter. Här ser vi en skillnad mellan 

Wall och Horner. Wall tillskrivs i större utsträckning en äventyrslusta som gestaltas som 

en del av hennes natur. Äventyret är för henne en berusning som hon söker. 
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Beskrivningen av Horner har vissa tendenser av samma beskrivning, men betydligt 

mindre än Wall. Horner framställs istället som otroligt förberedd och säkerhetsmedveten. 

Även Wall beskrivs som säkerhetsmedveten, men inte i samma utsträckning. Platsen för 

deras mord spelar också roll i beskrivningen av dem som idealiska offer. Här sticker Walls 

mord ut som mer oväntat, speciellt i relation till hur många, mycket farligare platser hon 

befunnit sig på. Det borde inte ha hänt på just det här jobbet. I Horners fall görs det tydligt 

att han befann sig i ett konfliktdrabbat område och mordet ses därför som mer väntat. 

Men tidpunkten och hans exakta position inom området beskrivs som mindre uppenbart 

riskfyllt, vilket skapar en gestaltning av att det ändå var relativt oväntat. Här ser vi alltså 

skillnader i hur plats och person spelar roll för gestaltningen av Horner och Wall som 

idealiska. Vi ser dock en likhet i att de båda inte är helt självklara i rollen. Paradoxen vi 

ser ligger alltså i att Wall inte borde mördats på den platsen, men att det ändå var väntat 

om man ser till beskrivningen av hennes person eller natur, och att Horner inte borde 

mördats eftersom han var så förberedd, men att det ändå var väntat om man ser till platsen 

han befann sig på.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att både Horner och Wall framställs som idealiska 

mordoffer. Baserat på deras personlighetsbeskrivningar och platsen de befann sig på 

framställs de samtidigt som icke-idealiska. De blir alltså både och, men uppnår ändå den 

grad av “idealiskt offer” som krävs för att få sörjas av ett kollektiv. Hur de sörjs tror vi 

också beror på hur de framställs som journalister. De beskrivs som goda och idealiska 

journalister och kanske hade det spelat mindre roll hur de framställs som offer, deras 

felfria yrkesroll hjälper till att legitimera den kollektiva sorgen oavsett hur eller varför de 

dött. 

 

I frågan om hur de framställs som journalister kan vi se att de båda framställs som så pass 

perfekta journalister att eftermälesjournalistiken bygger upp en hjältemyt kring 

berättelsen om dem. Lule (2001) beskriver att journalistiken faller in i “eternal stories”; 

eviga historier som återkommer igen och igen. Kanske måste också historier om mördade 

journalister falla in i dessa eviga myter. Genom att journalistiken skapar hjältehistorier, 

understryks en bild av dem själva som nutidens hjälte och demokratins förkämpe. Om 

man tänker sig att mytskapandet handlar om att upprätthålla denna bild ser vi det, å ena 

sidan, som ett sätt att bevara tilliten till journalistiken. I en tid då det riktas mycket misstro 

mot journalister och medier, kan detta möjligtvis leda till att publiken får ett ökat 
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förtroende och en större respekt för journalister om de gestaltas som samhällets hjältar. Å 

andra sidan kan man tänka sig att det, genom mytskapandet, uppstår en klyfta mellan 

journalistiken och publiken. Om journalister är hjältar, är de då också okritiserbara? Och 

blir då kritik mot journalister även ett hot mot demokratin de anses upprätthålla? Vi tror 

att detta skulle kunna leda till att publiken antingen får en övertro på journalister, eller att 

det istället slår över till en elitistisk syn som kan distansera publiken från journalisterna. 

Samtidigt är det inte otänkbart att eftermälesjournalistiken skapar dessa myter för att 

hedra de som dött, men också som ett försök att skydda journalistiken och journalister. 

Om samhället ser journalister som hjältar som jobbar för folket, blir de då svårare att 

mörda? Eftersom myter är eviga, reproducerade i alla tider, kan de också ha en lugnande 

effekt på både publiken och journalister. Om man känner igen hjälten som någon som i 

alla tider slagits för det moraliskt rätta, och också dött för det, kan det hemska som hänt 

göras förståeligt. Det kan sättas i ett sammanhang som säger att det är en del av vår 

historia att goda människor dör, och att historien minns dem och sedan kan gå vidare, 

utan att balansen i samhället blir alltför rubbad. 

 

Journalisten är hjälten, men också mytskaparen av densamma. Detta finner vi mycket 

intressant. Vi skulle gärna se att det görs fortsatta studier inom ämnet. Exempelvis 

intervjustudier som ämnar undersöka hur journalister skapar bilden av sig själva genom 

att rapportera om sina kollegor. Även studier som kartlägger ritualer kring 

eftermälesjournalistik över journalister, finns det tidsbestämda mönster för när olika typer 

av rapportering sker? Det skulle också vara intressant att göra en komparativ studie av 

eftermälesjournalistik om journalister och icke-journalister. Finns det andra ideal än de 

vi funnit som bidrar till att upphöja de avlidna?  
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